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شكرًا 
سيد عدنان

 ولكن أين األغلبية؟

طريقنا مسدود 
ما لم نحتكم 
إلى الدستور

موقف متصٍد قوي.. ذلك الذي اتخذه النائب الفاضل 
السيد عدنان عبدالصمد جتاه أحد أعضاء »جمع الغضب 
والرد وما شابه« التي كانت تكيل الشتائم والسباب لنواب 

األغلبية، وفي مجلس األمة، فعندما ألقى عضو اجلمع 
حتية ممزوجة بكثير من االحترام على عبدالصمد، 
رد عليه السيد قائال: تسبونا أمام الناس وتسلمون 

وحتترمون وتقدرون في اخلفاء؟ فأحرجه، وعندما عاد 
ذلك الشخص ليقول: أنت لست كما كنت يا سيد في 

الثمانينيات والتسعينيات، رد عبدالصمد قائال: انك أنت 
لست كما كنت بعد أن ضاعت وسيلتك أو شيء كهذا.. 
فأسكته وأغضبه وهو الذي يفترض أنه جليل عفيف 

اليد. كان ذلك موقفا شهما وشجاعا من السيد عدنان، فال 
يعقل أن تشتم األغلبية بالعلن من قبل األقلية وأتباعها، 

وتستقبل هذه األغلبية األقلية في املجلس واألماكن 
اخلاصة باألحضان والقبالت والكثير من االحترام، فهذا 
به الكثير من اإلساءة، ليس لألغلبية النيابية في املجلس 
وإمنا إساءة لكل من يدعم ويساند ويسعد مبواقف هذه 
األغلبية النيابية التي اتخذت املوقف الصائب في خدمة 

الكويت وأهل الكويت حاضرا ومستقبال، بعكس من اتخذ 
املوقف املعيق لتقدم الكويت الذي اتخذته هذه املعارضة 

ولكن مازال صوتها عاليا، وأخذت اجلو رغم وضوح 
استغالليتها وانتهازيتها وتقدمي مصاحلها الذاتية على 

املصالح الوطنية بل والعليا منها، وخصوصا فيما يتعلق 
بالتنمية واإلصالح.. فسكوت األغلبية على هذا النفاق 
والدجل والتمثيل على الشعب الكويتي ما هو إال تأكيد 

بصحة ما تقوله هذه املعارضة بحق األغلبية في مجلس 
األمة وهو ما يجافي احلقيقة والواقع.

وعليه فإنني أمتنى وأتطلع إلى أن تقوم األغلبية النيابية 
في املجلس باتخاذ موقف شجاع وحاسم يوقف نفاق 
املعارضة وأتباعها حتى يكفوا عن هذا الشتم والسب 

والنفاق من خالل مقاطعتهم حتى يقدموا االعتذار العلني 
أمام الناس فال يعقل أن يقوم أحدهم بالطلب والرجاء من 

رئيس مجلس األمة بالنهار ويستحلفه برحمة شقيقه، 
وبعدها بليلتني يقوم هو نفسه بكيل سيل من الكالم 

واالتهامات الوقحة. لذلك فإنني أشدد على ضرورة أن 
تقوم األغلبية مبقاطعة هذه املعارضة الشامتة القاذفة لكل 

مختلف معها، ففي هذه املقاطعة ستجعل هذه املعارضة 
تعود جلادة الرشد والرشاد خصوصا اننا على أعتاب 

نهاية دور االنعقاد وستكون هناك انتخابات تشكيل 
جلان ومناصب املجلس مع بداية دور االنعقاد بعد 

الصيف، فال يعقل أن يشتموا األغلبية وبعد ذلك تقوم 
األغلبية بانتخابهم أو السالم عليهم وتقبيلهم!

ال ندري متى تنتهي لعبة شد احلبل بني احلكومة 
واملجلس؟ ال نتمنى أن يصل بنا احلال إلى درجة أن 

نفقد أمل اخلروج من هذا الطريق املسدود فقد تخطى 
العالم آثار حربني عامليتني مدمرتني أكلتا األخضر 

واليابس وعادت بعدهما احلياة إلى مجراها الطبيعي 
لكننا ال نستطيع وضع حد للحرب القائمة بني 

السلطتني، صحيح أنها ليست حربا عسكرية لكن آثارها 
ال تقل دمارا عن اآلثار التي تخلفها احلروب العسكرية 

في تعطيل مصالح الدولة ووقف عجلة التنمية فيها، 
ناهيك عما يتركه ذلك من مشاعر اإلحباط والسخط 
عند املواطن جتاههما وما يتركه من صورة سلبية 

عن جتربتنا الدميوقراطية في أذهان اآلخرين الذين 
يتابعوننا عن كثب. 

ما يزيد الطني بلة أن الوضع ازداد تعقيدا عندما حتولت 
األزمة من صراع بني السلطتني إلى صراع بني قطبني 
حكوميني ثم املفاجأة الكبرى بتأجيل االستجوابات أو 
إحالتها إلى اللجنة التشريعية لندخل في دوامة جديدة 

من اجلدل حول دستورية تلك اخلطوة من عدمها وصار 
كل همنا هو اجترار وقائع املواجهة بني السلطتني التي 

أصبحت أهم مادة إعالمية تتصدر صحفنا اليومية 
ورسائلنا اإللكترونية. يعني أننا ال ننتهي من احتقان 
حتى نبحث عن احتقان آخر نلج فيه فنحن مصرون 

على املضي في خالفاتنا إلى أبعد احلدود دون أن نعي 
آثارها املدمرة علينا أو حساسية األوضاع التي متر بها 

املنطقة العربية ومنطقتنا اخلليجية على وجه اخلصوص 
ولم نعد ندرك بعد أن هذه اخلالفات يستفيد منها 

أعداؤنا املتربصون بنا. في اعتقادي اننا بحاجة إلى 
احترام اجلميع من حكومة ومجلس للدستور واالحتكام 

إلى مواده كمخرج من هذه الدوامة السياسية. 
> > >

أثلج صدورنا مشروع القانون الذي اعتمدته احلكومة 
حلماية الوحدة الوطنية حيث يحظر مبوجبه القيام أو 
الدعوة أو احلض بأي وسيلة من وسائل التعبير على 

كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات املجتمع الكويتي 
أو املساس بالوحدة الوطنية أو إثارة الفنت الطائفية أو 

القبلية أو نشر األفكار الداعية إلى التمييز وما يتضمنه 
من عقوبات تصل إلى السجن 7 سنوات وغرامات 

مالية بحد أقصى 100 ألف دينار مع مصادرة األموال 
واألدوات والصحف واملطبوعات املستعملة في ارتكاب 
اجلرمية. قانون رادع ملثيري الفتنة الطائفية انتظرناه 

من زمان ونتمنى تنفيذه في أسرع وقت.

حديث اليوم
كاملة سالم العياد

صندوق 
الشكاوى

 في وزارة 
التربية »أصبح 
كونتينر«

لو طلب وزير التربية ووزير التعليم العالي ان يقدم 
الناس شكاواهم ضد الوزارة في صندوق كبير المتأل 

الصندوق واحتاج الى »كونتينر«، وال ذنب للوزير 
في ذلك فهي تركة ضخمة حتتاج خلطط وآليات 

واستراتيجيات حللها، واحلمد هلل اننا على مشارف 
انتهاء الدراسة ليسعف الوقت الوزير ليقوم بالتحليل 

والتعليل واكتشاف مواقع اخلطأ وعالجها وحتى ال 
تكون األمور »ليس باإلمكان أفضل مما كان« وليأذن 

لنا الوزير بأن يشاركنا ونشاركه الهموم والقضايا 
التربوية وسنبدأ بأول الهموم واكثرها تأثيرا على 

املجتمع وهي رسائل املاجستير والدكتوراه من 
جامعات غير معروفة، لقد امتألت الساحة الكويتية 

فجأة بحملة املاجستير والدكتوراه »ال ادري كم 
عددها لآلن« بعضهم بكد يده وإعمال عقله والبعض 

اآلخر بشراء، وواسطات متنح الدرجات العليا 
املاجستير والدكتوراه دون مجهود دراسي »شهادات 

مزيفة« تساوي بني املجد املفكر والفاشل املتقاعس 
ويساهم هؤالء لالسف مساهمة فاعلة في نشر 

الفساد اينما حلوا فهم عالة على املجتمع.
فهذا املزيف الذي اشترى الشهادة ليهني بها العلم 

والعلماء ويزين بها مكتبه ويضيفها لسيرته الذاتية 

ويتمطع بها عند احلديث واجلميع يقول ال، الشهادات 
املزيفة ضربة قوية لتماسك املجتمع وقوته التي 

تتجلى في مبادئه ومثله وقيمه واخالقه كمجتمع 
متحضر وراق.

معالي وزير التربية.. األخ العزيز بوأنس، لقد آن 
األوان لتغلق دكاكني بيع الشهادات ايا كانت، وان 

تقف بقوة امام هذا املوضوع، فبعض اصحاب هذه 
الشهادات ال يستطيعون قراءة او كتابة ورقة واحدة 

او احلديث عنها، وبعضهم أتى بها من بلدان ال 
يعرفون لغاتها، ولم يتأكدوا ان كان التعليم العالي 
عندنا يعترف بشهادتهم ام ال، سيسألك التاريخ 

عن اصحاب هذه الشهادات اذا اندسوا في املجتمع 
كذبا وزورا وبهتانا فماذا سينتجون؟ وهل سترفع 

الظلم عن الذين درسوا وتعبوا ونالوا شهاداتهم في 
ظل الغربة والدراسة واملذاكرة احلقة والبحث وسهر 

الليال؟ ما قيمة شهاداتهم اذا قورنت بهؤالء الذين 
اشتروها باالموال وبالواسطات ليصلوا الى الوظيفة 

اجليدة واملنصب الرفيع؟
يا معالي الوزير، األمر لن يكلفك الكثير، فقط البد 

من حصر عدد اصحاب هذه الشهادات ومنشأ 
شهاداتهم ولتكن هناك جلنة حازمة صادقة تخاف 

اهلل وال تخشى في اهلل لومة الئم لنعرف من يسمح 
ألي طالب يذهب للدراسة في جامعة غير معترف بها 

او ال يعرف لغتها، ليأتي ويطالب باالعتراف بها او 
االعتراف بالشهادة.

يا معالي الوزير: ان سارت هذه الواسطات وجنحت 
في تسلق ابراج العلم العالية بشهادات مزورة، واذا 
انت يا معالي الوزير فتحت لها االبواب فاهلل يسألك 
والناس تسألك واملجتمع بأسره، وتعتبر شوكة في 
خاصرة الوطن تفتت في قيمه واخالقه وتستعدي 

عليها. 
هذه رسالتي اليك يا معالي الوزير ألننا كما عرفناك 
قويا في احلق، وحريصا على التعليم، حريصا على 
مستقبل الوطن من خالل مستقبل االبناء. ال تدعهم 
يوجهون طعنتهم للعلم والعلماء فيتساوى اجلاهل 

والعالم فعندها تسقط املجتمعات، وانت حريص على 
رفعة املجتمع ورقيه.

اعط كل ذي حق حقه ودع اللجان االكادميية اجلادة 
والصادقة تفند هذه الشهادات، والكثيرون متفائلون 

بالنتائج.
طغى هذا املوضوع على احاديث الناس في كل مكان 

فكانت هذه الرسالة األولى.

aljaser_b08@hotmail.com
باسل الجاسر

سلطان إبراهيم الخلف

رؤى كويتية

فكرة

وأخيرا قررت حكومتنا ان يكون خلزينة الدولة 
مصدر دخل آخر غير النفط، وذلك بعد ان قررت 
ان تكون غرامة املسيء للوحدة الوطنية 100 ألف 

دينار، ودع عنك احلديث عن سجن السنوات السبع، 
ولنتحدث عن الغرامة التي أجزم يقينا بأنها في حال 

مت تطبيقها بقانون فمعناه ان دخلنا السنوي من 
غرامات »املسيئني« سيتجاوز الـ 300 مليون دينار 

سنويا )مليار دوالر أميركي.. نوط ينطح نوط(، ولكي 
نحقق املليار األول من تلك الغرامات علينا ان جند 
3000 شخص يسيئون للوحدة الوطنية باملفهوم 

»الضبابي« لهذه التهمة، وفي ظل املشهد السياسي 
القائم هذه األيام، أعتقد انه من السهل جمع هذا الرقم 

وبسرعة قياسية ومنهم كتّاب صحف وأصحاب 
قنوات فضائية ومذيعون وشيوخ دين )من الطرفني( 
وفئويون وطائفيون، وكل مراهق خرج على »تويتر« 

أو »فيس بوك« أو »اليوتيوب« ليلقي كلمة هنا أو 
جملة اعتراضية هناك أو تعليق حماسي وفي »تويتر« 
وحده ومع »ضبابية« التهمة املطاطة جدا التي تصلح 

جلميع املقاسات ميكن ان جتمع في يوم واحد بني 
100 و200 شخص.

حكومتنا يبدو انها ال أعضاؤها وال مستشاروها 

يفهمون أو حتى يعوا محاربة األفكار، األفكار املشاعة 
ال حتارب بالغرامات، وال تالحق آراء الناس مهما 
»بدت متطرفة« عبر التغرمي والسجن، بل مبزيد 

من االنفتاح باالستماع لتلك األفكار بشكل علمي 
ال بطريقة القبضة احلديدية، فال يوجد في التاريخ 

كله ان القبضة احلديدية مهما قست متكنت من قتل 
الفكرة أو تذويبها، ويبدو ان حكومتنا لم تسمع 

مبصطلح »التعايش« وعامة بدال من مالحقة األفراد 
كتاب ومدونني ومغردين و»فيسبوكاوية« وإعالميني 

عليها ان تالحق منابع ضرب الوحدة الوطنية 
ومشعليها وأعتقد انها تعرفهم جيدا وباألسماء 

وتعرف القنوات والوسائل اإلعالمية التي ترعاهم 
وتسعى لظهورهم بني الفينة واألخرى، ولم تعد 

اسماؤهم خافية على أحد، خاصة ان بعضهم الحقت 
احلكومة تهمة انها كانت تقوم بشحمها وحلمها 

على رعايته و»تسمينه« من أجل ضرب احدى فئات 
املجتمع.

مبدأ »اقضب لسانك« سهل التطبيق، ولكنه اسلوب 
يأتي بنتائج هشة مؤقتة، فسكوت اللسان ال يعني 

موت األفكار، ولم نسمع عن فكرة متوت فاحلضري 
سيبقى حضريا والبدوي سيظل بدويا، والسني 

سيمارس تسننه عمال وقوال وفعال وكذلك الشيعي 
ايضا واملسيحي مثلهما، ال أحد بطبيعة احلال يرضى 
باملساس بأي من املنتمني لتلك الفئات، ال يوجد عاقل 

يقول بهذا، ولكن األفكار تبقى »وخلجات النفس« 
تخبو وال متوت، والناس على دين آبائهم، احلل وحده 

ميكن من خالل اشاعة فكر التعايش الوطني وهو 
األمر الذي فشلت فيه احلكومة وما يحدث اليوم من 
تراشق ما هو اال نتيجة لفشل التعاطي احلكومي مع 

قضية املواطنة بأكملها.
يبقى أمر يجب أال نغيبه ان شيعة الكويت ليسوا هم 
شيعة ايران وال العراق، وسنة الكويت ليسوا كالسنة 

في البلدان األخرى.
وحضر الكويت ال يشبهون حضر املدن اخلليجية 

األخرى، وبدو الكويت أيضا ال يشبهون البدو 
اآلخرين، فهناك عامل مشترك بني كل هؤالء مييزهم 
عن نظرائهم ـ وفق وجهة نظري ـ ان مساحة القبول 
لآلخر لديهم أكبر، ومساحة التسامح في قلوبهم أكثر 

رحابة، فلتبدأ احلكومة عملها من مساحات التوافق 
بني فئات املجتمع، فهو خير لها من البدء من خط 

متاس املواجهة ومتارس هوايتها األثيرة في تغليظ 
العقوبات والغرامات.

حضر وبدو 
وشيعة 
الكويت.. غير

إطاللة
خالد العرافة

نصدق من
 يا عبداجلليل؟!

رغم األحداث الكثيرة التي متر بها البالد من توترات 
سياسية محتقنة بني احلكومة ومجلس األمة، ظهر 

لنا الزميل املبدع عبر برنامج تو الليل احملامي خالد 
عبداجلليل الذي اعتبره شخصيا من احملاورين 

املتميزين الذين يهتمون بقضايا الوطن واملواطن 
وإيجاد احللول لها عبر برنامجه املميز، صدمت حينما 
شاهدت احللقة املاضية التي استضاف أبوصقر األمني 
العام التنفيذي ملنظمة الطاقة املتجددة غدير الصقعبي 

التي أعلنت رسميا عبر البرنامج الذي بث على 
الهواء مباشرة أن مياه اجلهراء وحولي واألحمدي 

ملوثة الحتوائها على نسبة عالية من مادة البروميد، 
وأكدت أنها سبب في السرطان، الزميل العبداجلليل 
كان مندهشا وكرر عليها السؤال 3 مرات: مياه تلك 

املناطق مسرطنة وملوثة؟ أجابت بنعم ولدي ما يثبت 
ذلك األمر، وكانت الصقعبي تتحدث من مصدر قوة 
حلصولها على إثباتات تؤكد ذلك، رغم مداخلة أحد 

املسؤولني في وزارة الكهرباء واملاء ونفيه نفيا قاطعا 
تلوث املياه وتأكيده أنه يشرب من تلك املياه.

ثم خرج لنا مسؤول آخر من وزارة اخلارجية ليؤكد 
أن املنظمة التي تتبع لها الصقعبي غير معترف بها، 
والسؤال الذي يطرح نفسه كيف لوزارة الكهرباء أن 

تخاطب تلك املنظمة من أجل عرض الدراسة املعدة من 
قبلها حول األمن املائي في الكويت وإيفاد من ميثل 

الوزارة لذلك؟
نحن اآلن ضعنا ما بني »حانا ومانا« وال نعرف أين 

احلقيقة في ظل نفي الكهرباء تلوث املياه وتأكيد 
املنظمة باألدلة واملستندات.

لذلك كنت أتوقع بعد أن تنتهي احللقة أن تعلن وزارة 
الكهرباء واملاء استنفارا لكشف احلقيقة وطمأنة 

أهالي تلك احملافظات من سالمة املياه بدال من زعزعة 
الوضع لديهم وعدم ثقتهم مبياه الوزارة، ألن العديد 
من األهالي جلأوا إلى االستعانة باملياه املعدنية خوفا 

من خطر املادة املترسبة في املياه، لكنني استغرب 
صمت الوزارة جتاه هذه القضية التي متس األمن 
الوطني، البد من تقدمي ما يثبت سالمة املياه حتى 
يرتاح اجلميع، ويجب عمل فحص عشوائي على 

سكان تلك احملافظات للتأكد من سالمتهم.
وال يفوتني أن أتقدم للزميل املبدع العبداجلليل 
بالشكر اجلزيل على عرض حاالت املرضى في 

حلقته املاضية الذين بحاجة إلى مساعدة البتعاثهم 
للخارج بعد أن يئس ذووهم من العالج املقدم في 

املستشفيات احلكومية، وقد شعرت باحلزن حينما 
شاهدت تلك احلاالت، لكن فزعة ابوصقر بارك 

اهلل فيه ساهمت في إعادة البسمة على شفاه ذوي 
املرضى حينما تهافتت على االستديو العديد من 

املكاملات من أجل التكفل بعالج تلك احلاالت باخلارج، 
فهنيئا لك يا خالد باألجر وكم من األيدي رفعت في 

تلك الليلة للدعاء لك.
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